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A Activist (कार्यकर्ाय) चा. 
चळवळी करर्ो. 
जलुमी प्रथा मोडर्ो.  
ववधार्क काम ंकरर्ो. 
कृर्ीशील असर्ो. 
  

र्ुम्ही कार्यकर्ाय आहार् का?  



B Banner (फलक) चा.  
आभाळार् लटकर्े. हवेर् फडफडर्.े  

संदेश झळकवर्!े   



C  Co-op (सहकार) चा. 
सहकारी संस्कृर्ी. 
सामुदायर्क कृर्ीर्ून यनर्मयर्ी.  
आणि हो,  

C Corporate Cats (मोठे उद्योग) चा सुद्धा.   
तर्ानंा ववसरून कसं चालेल?   



D Democracy (लोकशाही) चा.  
लोकशाही म्हिजे नुसर्ं मर्दान नाही, बरं का?  
हुकूमशहानंा ही नाही पसंर्, हे खरं का? 
गाढवानंा गुळाची चव र्ी कार्! 
र्ुम्हा-आम्हासं हवार् समान हक्क, न्र्ार्.  



E Equal rights (समर्चेा हक्क) चा.  

काळा-सावळा असो वा गोरा रुपवान. 
स्वच्छर्ा, आरोग्र् हक्क सवाांना समान. 
खेळर्ो आणि राहार्ो आपि जजथे जजथे.  
पर्ायवरि न्र्ार् हक्क र्मळो यर्थे यर्थे.   



F फेर्मयनस्ट (स्त्रीवादी) चा.  

पुरुषाइंर्कंच वेर्न  
आणि स्वार्ंत्र्र्ाची हमी 
स्व-ववकास घडवण्र्ाची  

स्वर्:चा मागय यनवडण्र्ाची.  



G Grassroot (र्ळागाळार्ील) चा.  

र्ळागाळाशी जोडिारा,  
हक्कासंाठी लढिारा.  

आपिा सवाांची जोडलीर्र् मुळं  
हार्ार् हार् घाल ूआणि चालू पुढं.   



H Healthy  Food (पौष्टीक अन्न) चा.   
पौष्टीक भोजन, सवाांचा हक्क.  
नैसर्गयक अऩ्न, कीटकनाशकमुक्त. 
गोदामारं् सडर्े धान्र्, लोक आहेर् उपाशी  
काही लोकाचंा नफा, र्े खार्ार् र्ुपाशी.  





I Indigenous (स्थायनक) चा.  

आददवासी आणि स्थलारं्ररर् कामगार 

कष्ट करून करून, थकर्ार् फार. 
वेगवेगळ्र्ा देशारं्ून, खूप रे्र्ार् मजूर 

सवाांची भूक सारखी, सारखेच द:ुखाचे सूर.  



J Justice (न्र्ार्) चा.  

सवाांना र्मळो न्र्ार्!  

जमालला, जगदीशला 
श्रीमंर्ाला, गरीबाला 
झुबैदाला, आशीषला 
घरच्र्ा मोलकरिीला 
सफाई कामगाराला.  



K King (राजा) चा.  

काही म्हिर्ार् तर्ानंा महाराज 
ऐका राजार्धराज, लोकाचें आवाज 
नाहीर्र होर्ील र्े  
र्ुमच्र्ावर नाराज.  



L-G-B-T-Q (समलैंर्गक)  
यनवडलेल्र्ा जोडीदारावर 
मनापासून पे्रम करा 
संकुर्चर् ववचार सोडून द्या 
करा जीवनसोहळा साजरा.  





M March (मोचाय) चा!  

कण्र्ायचा आवाज, बॅनर हार्ार्. 
संगीर् धुन, नारे गार्ार्. 
मजूर णझदंाबाद! वैऱ्र्ाची रार्.   



N No (नाही) चा 
नाही! म्हिजे अमान्र्. 
अन्र्ार्ाला “न” 
मागण्र्ानंा “हो” 
अदहर्ाच्र्ा गोष्टीनंा जा म्हिा 
दहर्ाच्र्ा गोष्टीनंा र्ा म्हिा.  ,  
 
  

न्र्ार् नाही र्र 
शारं्र्ा नाही!  



O Open minded (मोकळ्र्ा मनाचा) चा.  
मोकळ्र्ा मनाची मािसं वागर्ार् छान 
सोडर् नाहीर् सर्र् र्क्रारीचें बाि 
लेिं असर्ं तर्ाचं ंशहािपि 
संघटन! चळवळ! अन ्र्शक्षि!  



P Protest (ववरोध) चा.  

शारं्र्ा यनदशयन, ववरोध आदंोलन 

कामगार संघटन, अर्धक वेर्न  
आणिक भत्ता, जनलेला सत्ता.  



Q Question  (प्रश्न) चा. 
ववचारा प्रश्न, गप्प बसू नका.  

ववचारा प्रश्न, बळापुढे वाकू नका.  
ववचारा प्रश्न, दडपि सोसू नका.  
ववचारा प्रश्न, गप्प बसू नका,  



R Radical (मूलगामी) चा. 
मूळापर्ांर् जािारा.  

सतर् उघड करिारा. 
सुस्र् जनर्ेला 
जागं करिारा.  



S Sun (सूर्य) चा.   
सूर्ाय, र्ुला नावं ककर्ी!  

सवाांचा र्ू पालक.  

उजाय र्ुझी स्वस्र्-मस्र्!  

जगाचा र्ू चालक.   



T Train (आगगाडी) 
रुळावंर धावर्े, डबर्ाचंी रागं  

टॅ्रक्टर शेर्ार् धावर्ो छान. 
टार् वाढवर्ो गिवेशाचा मान.   



U Union (संघटना) चा.  

टे्रड र्ुयनर्न, शरे्करी र्ुयनर्न 

मजुरांच्र्ा हक्कासंाठी 
जस्त्रर्ाचं्र्ा अर्धकारासंाठी 
कष्टकऱ्र्ाचं्र्ा कल्र्ािासाठी.  



V Vox (आवाज) चा. 
जनर्ेचा आवाज 
शासनकर्े नाराज 
हकूमशाहीला मारक 
लोकशाहीला र्ारक.  



W Wonderful (अद्भरू्)  
अद्भरु् दयुनर्ा, आपि सवय 
र्रीही पररपूिय नाही कुिी  
ववववधर्ेपुढे नमर्ं घेऊ, 
गाऊ मुक्तर्ेची गािी.  



X Macolm X (माल्कम एक्स) चा.  

रोजा पाक्सय, माटीन ककंगसह  
माल्कम एक्सनेही रचला इयर्हास. 
भव्र्ददव्र् अन ्झकास.  

मुक्तीची वाजवा र्ुर्ारी!  

करा नवयनमायिाची वारी!  



Y You (र्ुम्ही) चा. 
र्ुम्ही र्ुवक.  
र्ुमचा ग्रह. र्ुमचे हक्क. 
र्ुमचे भववष्र्. र्मुचे सतर्. 
Y Yes (होर्) चा.  
होर्! होर्! होर्! 



Z Zapatista (झपायर्स्र्ा) चा. 
मेजक्सकोचा क्रायंर्कारी गट.  





हे प्राथर्मक स्र्रावरील पुस्र्क चळवळी, आंदोलनाशंी जोडलेल्र्ा कुटंुबांसाठी आणि  
ववरोध, यनदशयने, पर्ायवरि न्र्ार्, नागरी हक्क, र्लगंभेद संघषय आणि इर्र र्तसम 
लढे र्ा मागाांवर श्रद्धा असिाऱ्र्ा लोकासंाठी आहे.  
 

“हे पुस्र्क होवाडय जजन र्ांच्र्ा ए वपपल्स दहस्ट्री ऑफ द रु्नार्टेड स्टेट्स र्ा 
पुस्र्कासारखे आहे. फरक इर्काच की हे पुस्र्क दोन वषाांच्र्ा मुलांसाठी आहे. 
प्रतरे्क पानावर र्चत्र, कववर्ा आणि एक छोटीशी मांजर आहे जी छोट्र्ा मुलांना 
आणि तर्ांच्र्ा आईवडडलांनाही पसंर् पडले” - ऑक्रू्पार् वॉल स्ट्रीट.   

  

“माझ्र्ा मुलीच्र्ा बालपिी हे पे्ररिादार्क पुस्र्क र्मळालं असरं् र्र! पि 
सुदैवाने, आजच्र्ा काळार्ही अशी संवेदनशील मुलं आपल्र्ा अवर्ीभवर्ी आहेर् 
जर्ांना हे पुस्र्क वाचार्ला आवडले.”  
- डॅन झेनस (गॅ्रमी पुरस्कार ववजेर्ा)  

 

“हे एक कमाल पुस्र्क आहे, जे मुळाक्षरांद्वारे मानवी मूल्रे् र्शकवण्र्ाचा प्रर्त्न 
करर्े. लेखक जािर्ो की अॅक्टीजव्हस्मला मुलांच्र्ा पाळण्र्ापासूनच सुरुवार् होर्.े  

पि तर्ाला पुढे न्र्ार्ला हवं, तर्ाचा ववस्र्ार व्हार्ला हवा आणि तर्ार् मजासुद्धा 
र्ार्ला हवी. हे पुस्र्क र्ा साऱ्र्ा कसोट्र्ांवर उर्रर्े. र्ार् संुदर र्चत्र,ं र्मक 
जुळवलेल्र्ा मजेदार ओळी आहेर्. मुलांना असं काही ऐकार्ला आणि वाचार्ला 
मजा रे्र्े. हे पुस्र्क सवय वर्ांच्र्ा मुलांना वाचनीर् आहे.”  
- जरु्र्लर्ा अल्वारेज (लेणखका) 
  

“शहािपि, व्र्वहारज्ञान, सौंदर्य आणि गंमर् असं सगळं र्ा पुस्र्कार् आहे. 
मुळाक्षरं र्शकण्र्ासाठी र्ापेक्षा जास्र् चांगलं कार् असू शकरं्!”  
- नाओमी क्लाईन (लेणखका, र्चत्रपट यनमायर्ी, कार्यकर्ी)  


